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Kengyel Községi Önkormányzat  
Közbeszerzési Szabályzata 

 
Kengyel Község Önkormányzatának (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső 
ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, 
valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét jelen 
szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) állapítja meg. 

 
1. § Szabályzat célja, hatálya 

(1) A szabályzat célja, hogy rögzítse az Önkormányzat közbeszerzési eljárásai 
előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében 
eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és 
a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó 
jogszabályokkal. 

(2) A szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által kezdeményezett, közbeszerzési 
értékhatárt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra, és 
szolgáltatás megrendelésére, függetlenül a finanszírozás módjára. 

(3) Jelen szabályzatot kell alkalmazni az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott 
intézmények által indított közbeszerezési eljárások esetében. Az önálló gazdasági 
szervezettel nem rendelkező intézmények - akik a Közbeszerzési Hatóságnál, 
nyilvántartott ajánlatkérők nincsenek nyilvántartva - közbeszerzési eljárásait az 
önkormányzat erre kijelölt szerve készíti elő és bonyolítja le. 

(4) A Szabályzat rendelkezései kiterjednek:  

a) Az önkormányzati közbeszerzéseket előkészítő és lebonyolító szervre és 
közreműködőikre;  

b) a közbeszerzési eljárásban igénybe vett külső szakértőre, szaktanácsadóra a 
megbízás tartalma szerint; 

c) a közbeszerzési eljárásban az önkormányzat részéről bevont személyekre, 
bizottságokra és döntéshozókra. 

(5) A Jegyző felelős, hogy a közbeszerzési eljárások jogszerűen és szakszerűen kerüljenek 
lefolytatásra.  

(6) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó alkalmazása esetén a Jegyző nem felel a 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által végzett eljárási cselekményekért, 
illetve az általa adott szaktanácsok szakszerűségéért. 

(7) Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan a Kbt-ben nevesített 
beszerzési eljárásra, amelynek becsült értéke eléri vagy meghaladja a Kbt. 15. §-ában 
meghatározott értékhatárokat. 



(8) Jelen szabályzatban meghatározott rendelkezésektől eltérni csak a képviselő-testület erre 
vonatkozó, kifejezett döntése alapján lehetséges, ugyanakkor a Kbt., annak végrehajtási 
rendeletei és az egyéb jogszabályok rendelkezésitől akkor sem lehet eltérni. 

(9) A közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beszerzések vonatkozásában a jelen szabályzat 
18. § szerinti rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(10) Amennyiben jogszabály e Szabályzattól eltérő rendelkezést tartalmaz, úgy a jogszabály 
rendelkezéseit kell alkalmazni és a Szabályzat rendelkezését figyelmen kívül kell 
hagyni. 

(11) A Szabályzatot csak annyiban kell alkalmazni, amennyiben jogszabály másként nem 
rendelkezik (szubszidiaritás elve). Ahol e Szabályzat szigorúbb feltételeket támaszt, 
mint a jogszabály, úgy e Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek 
felelősségi köre 

2. § Bírálóbizottság 

 (1)  A jegyző feladata a Bírálóbizottság létrehozásának előkészítése, javaslattétel a  
bírálóbizottság tagjaira. A képviselő-testület az ajánlati felhívás elfogadásával 
egyidejűleg a Kbt. 27. § (4) bekezdésében foglaltak szerint bírálóbizottságot választ. 

 (2)  A bírálóbizottság legalább három tagból áll. Ha felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó kerül alkalmazásra akkor a bírálóbizottságba ő is delegálható. A 
bírálóbizottság állhat állandó és esetileg választott tagokból. Az állandó tagok mellé 
választott tagok kerülhetnek, akik lehetnek az önkormányzati hivatal szakemberei, 
illetve külső szakértő(k) is. 

 (3)  Nem lehet a bírálóbizottság tagja önkormányzati képviselő, illetve akivel szemben a 
Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn. Az önkormányzati 
képviselők a bírálóbizottság értekezletein tárgyalási jogkörrel  részt vehetnek. 

 (4)  A bírálóbizottság tagjait úgy kell megválasztani, hogy rendelkezzenek a közbeszerzés 
tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. 

 (5)  A bírálóbizottság ellátja a Kbt-ben meghatározott feladatait. A bírálóbizottság feladata a 
közbeszerzési eljárások lefolytatása, a döntési javaslatok elkészítése, továbbá a Kbt-ben 
meghatározott egyéb feladatok és dokumentumok elkészítése, különösen az alábbiak:  
a. Az eljárásba bevont, illetve a döntéshozatalra feljogosított személyek titoktartási és 

összeférhetetlenségi nyilatkozatot kötelesek tenni. 

b. A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A 
döntéseket egyszerű szótöbbséggel hozzák, szavazategyenlőség esetén az Elnök 
szavazata dönt. Amennyiben a bírálóbizottság valamely tagja a bírálóbizottság 
többségi véleményével nem ért egyet, különvéleményét az adott ülésen készített 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 



c. A bírálóbizottság a közbeszerzési eljárás során írásbeli döntési javaslatot készít a 
közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Képviselő-testület részére. A 
bírálóbizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

3. § Jegyző 

(1) A jegyzőt általános felelősség terheli a közbeszerzési eljárás törvényessége 
biztosításáért. Az ezzel kapcsolatos észrevételeit azonnal köteles a polgármester, illetve 
a képviselő-testület tudomására hozni. 

 
(2) A jegyző feladata hogy segítse a bírálóbizottság munkáját, valamint, hogy a képviselő-

testület kellő körültekintéssel válassza meg a közbeszerzési eljárásba bevont külső 
közbeszerzési tanácsadót és szakértőket. 

 
(3) A közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi közzétételi és nyilvánosság 

biztosításával kapcsolatos feladat elvégzése a jegyző feladata. 
 
 

4. § Polgármester 

(1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, ajánlati-, vagy ajánlattételi felhívás 
végleges szövegét a polgármester terjeszti jóváhagyásra a Képviselő-testület (a 
továbbiakban KT) elé, a további közbeszerzési dokumentumokat a polgármester hagyja 
jóvá. 

(2) Az eljárást megindító hirdetmény, ajánlati-, vagy ajánlattételi felhívás valamint további 
közbeszerzési dokumentumok módosításáról a polgármester dönt. 

(3) A közbeszerzési eljárások vonatkozásában szükséges közbenső/köztes döntéseket adott 
esetben a polgármester hagyja jóvá. 

(4) Tárgyalásos eljárások esetében a polgármester jogosult tárgyalni az ajánlattevőkkel. 

(5) Az eljárások lefolytatása során szükséges eljárást lezáró vagy az eljárások eredményére 
vonatkozó döntést képviselő-testület hozza meg. 

 

5. § Képviselő-testület 
 

(1)  A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, ajánlati-, vagy ajánlattételi felhívás 
végleges szövegét a képviselő-testület hagyja jóvá. 

 
(2) Adott esetben a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért gazdasági szereplőket a 

polgármester előterjesztése alapján a KT határozza meg. 
 
(3) Az Önkormányzat közbeszerzési eljárásokat lezáró, vagy az eljárások eredményére 

vonatkozó döntéseit, továbbá a közbeszerzési tervet, annak módosításait és az éves 
statisztikai összegzést a KT határozatban hagyja jóvá.  

 



(4)  A képviselő testület tagjai a közbeszerzési eljárásokat érintő döntéseik során név szerint 
szavaznak. 

 
(5)  A Képviselő testület az eljárást lezáró döntéseit zárt ülésen hozza meg.  
 
 

6. § A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
 
 (1)   Az Önkormányzat a jegyző javaslata alapján jogosult felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadóval keretmegállapodást kötni, valamennyi közbeszerzési eljárás 
lefolytatása céljából. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásakor 
legalább három alkalmas gazdasági szereplőtől kért árajánlat alapján kell dönteni.  

 
(2) A szaktanácsadó megbízását írásba kell foglalni, a megbízási szerződésnek ki kell 

terjednie a hivatal és a szaktanácsadó közötti feladatmegosztásra, a szaktanácsadó 
közreműködésének kereteire, mértékére és a szaktanácsadó felelősségére. A 
megbízásban meg kell jelölni a kapcsolattartásra jogosult személyeket. 

 
(3)  A közbeszerzési szaktanácsadó megbízható az eljárás teljes előkészítésével és 

lebonyolításával. 
 

(4)  A közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi kommunikációs feladat, mindenek 
előtt, de nem kizárólagosan az eljárás dokumentumainak (eljárást megindító felhívás, 
ajánlati felhívás, kiegészítő dokumentáció, jegyzőkönyvek, összegezések) megküldése a 
közbeszerzési szaktanácsadó feladata. 

 
 

7.§ Eljárások tervezése és előkészítése 
 

(1) Az éves költségvetés elfogadását követően, a közbeszerzési igények ismeretében a 
Jegyző a Kbt. 42. § (1) bekezdésében foglaltak szerint elkészíti az éves összesített 
közbeszerzési terv tervezetét, oly módon, hogy azt tárgyév március 31. napjáig a 
képviselő-testület elé lehessen terjeszteni. Az éves összesített közbeszerzési tervet 
legkésőbb április 15. napjáig a képviselő testületnek el kell fogadnia. 

 
(2) A jegyző a polgármesternek továbbítja a tervezetet, aki a dokumentumot a képviselő-

testület elé terjeszti. 
 

(3) A közbeszerzési terv legalább öt évig tartó megőrzéséről a Jegyző gondoskodik. A 
közbeszerzési terv nyilvános. 

 
(4) A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az Önkormányzat 

honlapján, - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított 
öt munkanapon belül - közzé kell tenni. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet 
követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell 
elérhetőnek lennie 

 
(5) Az előzetes összesített tájékoztatót a Jegyző állítja össze és teszi közzé, figyelemmel a 

Kbt. 42-43. § rendelkezéseire. 
 



(6) Az Önkormányzat éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta 
szerinti éves statisztikai összegezés elkészítése a Jegyző feladata. Az éves statisztikai 
összegezést legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig a meg kell küldenie a 
Közbeszerzések Tanácsa részére. 

 
(7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevétele nélküli közbeszerzési 

eljárások előkészítése a Bírálóbizottság feladata. Az előkészítés során el kell végezni az 
adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést, valamint meg kell 
határozni a közbeszerzés becsült értékét. Az előkészítés során a BB javaslatot tesz a 
választott eljárás fajtájára. 

 
 
 

8. § Eljárások lebonyolításának általános szabályai 
 

(1) A közbeszerzési eljárások lebonyolítását a bírálóbizottság végzi, kivéve, ha 
Szaktanácsadó igénybevételére került sor, és a vele írásban kötött szerződésben 
meghatározottak szerint az ő feladata az eljárás teljes körű lebonyolítása. 

(2) A közbeszerzési eljárás lebonyolítása különösen az alábbi tevékenységeket foglalja 
magában: 
a)  az eljárást megindító hirdetmény vagy közvetlenül megküldendő felhívás, 

kísérőlevél, továbbá amennyiben kötelező vagy szükségesnek látszik, dokumentáció 
el-, illetve elkészítése, melyeken belül elsősorban 

1. az alkalmassági szempontok meghatározása, ezek igazolási módjának 
meghatározása, 

2. a kizáró okok meghatározása, 
3. a bírálati szempontok, súlyszámok meghatározása, 
4. a hiánypótlás kérdésének rendezése a hatályos jogszabályok szerint, 
5. részletes szerződéses feltételek vagy szerződéstervezet elkészítése, 

jóváhagyásra való továbbküldése, 
6. adott esetben a közbeszerzési műszaki leírás (feladat-meghatározás) 
elkészítése; 
 

b) kétszakaszos eljárás esetében a részvételi és az ajánlattételi felhívás és a 
dokumentációk elkészítése; 

c) a részvételi-, valamint az ajánlati felhívás és dokumentációk véleményezés és 
jóváhagyás céljára történő átadása a polgármester részére; 

d) intézkedés a hirdetmények közzétételéről, megküldéséről a Hivatalos Lapnak; 
e) a megjelentetni kívánt hirdetményeknél a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztősége 

által a hiánypótlásra visszaküldött anyagok javítása; 
f)  az ajánlati/ajánlattételi (részvételi) felhívás, illetőleg a dokumentáció esetleges 

módosítása a Közbeszerzési Bizottság döntése alapján; 
g) az ajánlattételi (részvételi) szakaszban az ajánlattevők (részvételre jelentkezők) által 

feltett kérdésekre történő válaszadás, azaz kiegészítő tájékoztatás nyújtása; 
h) ajánlatok felbontásával kapcsolatos feladatok ellátása, így a részvételi jelentkezések 

és az ajánlatok felbontása, és azok jogszabály szerinti tartalmának a bontási 
eljáráson történő ismertetése; 

i)  a bontási eljárás, illetve a bontási eljáráson elhangzottak jegyzőkönyvezése, továbbá 
a jegyzőkönyvnek a Kbt-ben előírt határidőn belül valamennyi részvételre 
jelentkező és ajánlattevő részére történő kézbesítése; 



j.)  a Bírálóbizottság munkájának segítése, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 
elkészítése és feladása, a szerződéskötés előkészítése; 

k). a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés esetleges módosítás esetén a 
szerződés módosításáról szóló hirdetmény elkészítése és feladása;  

l.) a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítéséről szóló 
hirdetmény elkészítése és feladása. 

 
(3) A közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző lebonyolító az eljárás során köteles a 

Kbt., a hozzá kapcsolódó egyéb jogszabályok és jelen közbeszerzési szabályzat 
előírásait betartani. 

 
 

9. § A közbeszerzési eljárások fajtái 

(1) Adott közbeszerzés esetén a Kbt. 49. § (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárás fajtájára a 
közbeszerzési eljárás előkészítésére, tárgya, becsült értéke, az eljárás lefolytatására 
rendelkezésre álló idő, valamint az eljárás egyéb különös körülményeinek ismeretében a 
bírálóbizottság vagy a szaktanácsadó tesz javaslatot. 

 
(2) A közbeszerzési eljárás fajtáját a jegyző hagyja jóvá. 

 
10. § Eljárást megindító hirdetmény, az ajánlattételi felhívás 

(1) A jóváhagyott szövegnek megfelelő hirdetmény, felhívás megküldéséről, közzétételéről 
a polgármester utasítása alapján bírálóbizottság, vagy a szaktanácsadó gondoskodik. 

 
(2) Amennyiben közzétételi, vagy hirdetményellenőrzési díj fizetése szükséges, ennek 

módját és összegét a bírálóbizottság, vagy a szaktanácsadó határozza meg. Az Összeg 
befizetéséről az pénzügyi iroda gondoskodik és a befizetési bizonylat másolatát 
elektronikusan megküldi a bírálóbizottság, vagy a szaktanácsadó részére. 

(3) Ha a feladott hirdetmény hiánypótlása válik szükségessé akkor ezt a bírálóbizottság, 
vagy a szaktanácsadó végzi el. 

 
11. § Dokumentáció elkészítése, rendelkezésre bocsátása 
 

(1) Az önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében a bírálóbizottság vagy a szaktanácsadó 
gondoskodik a közbeszerzési dokumentumok elkészíttetéséről vagy elkészítéséről és az 
ajánlattevőknek történő megküldéséről, illetőleg rendelkezésre bocsátásáról. 

 
(2) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 

25.) MvM rendelet 6. § (4) bekezdése alapján a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó ellenjegyzéssel köteles ellátni: 
a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és – a műszaki tervdokumentáció és az 
árazatlan költségvetés kivételével – a közbeszerzési dokumentumokat, 
b) – elektronikusan benyújtott és felbontott ajánlatok esetében az elektronikus rendszer 
által generált bontási jegyzőkönyv kivételével – a bontási jegyzőkönyvet, a 
bírálóbizottsági munkáról készült jegyzőkönyvet és 
c) az összegezést, összegezéseket. 
 



(3) A dokumentáció elkészítéséhez szükséges külső szakértők bevonásáról, azok díjazásáról 
a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt. 

 
12. § Kiegészítő tájékoztatás 

(1) Ha a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő további írásbeli, kiegészítő tájékoztatást 
kér, a tájékoztatás megadásáról - szükség esetén külső tanácsadók bevonásával – 
bírálóbizottságnak vagy a szaktanácsadónak, kell gondoskodnia. 

 
(2) Ha a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatást konzultáció formájában adnak, 

a bírálóbizottságnak vagy a szaktanácsadónak kell gondoskodnia arról, hogy a 
konzultációról jegyzőkönyv készüljön. 

 
(3) Az elkészült jegyzőkönyvek érintetteknek való megküldéséért a jegyző vagy a 

szaktanácsadó tartozik felelősséggel. 
 
 

13. § Értékelési szempontok 

 
(1) Az ajánlatok értékelési szempontját a Kbt. 76. § (2) bekezdésének rendelkezéseivel 

összhangban a bírálóbizottság vagy a szaktanácsadó javaslata alapján a KT hagyja 
jóvá. 

 
(2) Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének esetén annak részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § szerint kell az értékelési szempontokat 
meghatározni.  

 
(3) Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének esetén a legjobb ár-érték arány, valamint a 
minőség alapú kiválasztás szempontjának érvényre juttatása érdekében az ajánlati ár az 
értékelés során nem vehető nagyobb mértékben figyelembe, mint a többi értékelési 
szempont együttesen. 

 
14. § Ajánlati és teljesítési biztosíték 
 

(1) A KT dönt arról, hogy az eljárásban való részvétel feltételéül meghatározza- e az 
ajánlati biztosíték adását, illetőleg a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződéssorán 
teljesítési és jóteljesítési biztosítéknyújtást előírja-e. 

(2) A pénzben nyújtott biztosíték kezelését az Önkormányzat pénzügyi szabályzatának 
megfelelően a pénzügyi iroda végzi. 

(3) Az ajánlati biztosíték visszafizetéséről, illetőleg visszaszolgáltatásról a bírálóbizottság 
vagy szaktanácsadó tájékoztatása alapján a jegyző utasítására a pénzügyi iroda 
vezetője gondoskodik. A teljesítési és jóteljesítési biztosíték felhasználásáról, és 
teljes, vagy részbeni visszafizetéséről az eljárásba bevont szakértő (adott esetben 
műszaki ellenőr, műszaki iroda), a bírálóbizottság tájékoztatása alapján a jegyző 
utasítására a pénzügyi iroda vezetője gondoskodik. 



15. §  Kizáró okok, alkalmassági feltételek 

(1) A kizáró okok az alkalmassági- és érvényességi feltételek meghatározása a 
bírálóbizottság vagy a szaktanácsadó feladata. Az ő javaslatuk alapján a kizáró 
okokat az alkalmassági- és érvényességi feltételeket a KT hagyja jóvá. 

 
16. § Ajánlatok benyújtása és felbontása 

(1) A benyújtott ajánlati dokumentáció őrzéséről és illetéktelenektől való elzárásáról a 
jegyző gondoskodik. 

 
17. § Az ajánlatok elbírálása, szerződéskötés 

(1) Az ajánlatok elbírálása során a  Szaktanácsadó a közbeszerzési szempontok szerinti 
írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a bírálóbizottság részére. A 
Bírálóbizottság ennek szem előtt tartásával készíti el javaslatát az eljárást lezáró 
döntéséhez a KT részére, melyet a jegyzőnek ad át. 

 
(2) A határozati javaslatot a jegyző készíti el és a polgármester terjeszti a képviselő-testület 

elé. 
 
(3) A képviselő-testület megtárgyalja a bírálóbizottság bírálati dokumentációját és az 

eljárás eredményére, nyertesére vonatkozó javaslatát. 
 
(4) Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményes volt, azaz van az eljárásnak nyertese, 

akkor a önkormányzat köteles szerződést kötni. A szerződés aláírására a képviselő-
testület adott közbeszerzésre vonatkozó, szerződéskötésre felhatalmazó határozata 
alapján a polgármester jogosult. 

 
(5) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelen eljárással kapcsolatos feladatok 

végrehajtásáért a polgármester tartozik felelősséggel. 
 
(6) A Kbt. előírása alapján gondoskodni kell a közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről., 

az írásbeli összegezés megküldéséről. A feladatok ellátásáért a polgármester, illetve a 
jegyző felelős. 

 
18. § A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő értékű  

beszerzésekre vonatkozó szabályok 
 

(1)  Az ajánlatkérő és a nevében eljáró személy 
a)  E fejezet alkalmazásában ajánlatkérő Kengyel Község Önkormányzata. 
b)  E fejezet alkalmazásában az ajánlatkérő nevében a bírálóbizottság jár el. 

 
(2)  Az Ajánlatkérő nevében eljáró felelősségi köre 

- a versenyeztetési eljárás tárgyának meghatározása, 
- az ajánlattevők alkalmassági, illetve alkalmatlanná nyilvánítási feltételei 

meghatározása, 
- a választható kizáró okok meghatározása, 
- a pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei meghatározása, 



- az értékelési szempont, továbbá az összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztása esetén a bírálati részszempontok megválasztása és azok súlyának 
megadása az értékelési pontokkal és módszerrel együtt, 

- támogatásból megvalósuló beszerzés esetében a versenyeztetési eljárás során a 
pályázatban előírt versenyeztetésre vonatkozó követelmények betartása, 

- az ajánlattételi határidő meghatározása, 
- az ajánlattételre felkértek megnevezése. Ajánlattételre legalább 3 lehetséges 

ajánlattevőt kell felkérni) 
 

(3)  Ajánlati felhívás 
a) Az ajánlati felhívás tartalmaz minden olyan adatot, tényt, ami az ajánlattevők 

számára megadja a szükséges információt az ajánlataik összeállításához. 
b) Az ajánlatkérő nevében eljáró az eljárás megindítására a melléklet szerinti ajánlati 

felhívást az általa meghatározott számú ajánlattevőnek egyidejűleg, elektronikus (E-
mail, vagy Fax) és/vagy postai úton továbbítja. 

c) Az ajánlati felhívásban az ajánlattételi határidőket minden esetben úgy kell 
meghatározni, hogy az ajánlattevőknek megfelelő idő álljon rendelkezésre ajánlataik 
ajánlati felhívás szerinti összeállítására. 

 
(4)  Bírálati szempontok 

a)  Az ajánlatkérő nevében eljáró személy, ha az összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztása bírálati szempontot választja, a bírálati részszempontok között mindig 
meg kell adni az ellenszolgáltatás mértékének (vállalási ár) részszempontját. 

 
(5)  Az ajánlattevő 

a)  Ajánlattevő az írásban ajánlattételre felhívottakon kívül más gazdasági szereplő nem 
lehet. 

b)  Ha az ajánlatkérő nevében eljáró személy ajánlati dokumentációt készít, a 
szabályzat ajánlati dokumentációra vonatkozó előírásait e fejezet esetében is 
alkalmazni kell. 

 
(6)  Az ajánlattevő alkalmassága, illetve alkalmatlanná nyilvánítási feltételei 

Feltételként pénzügyi és/vagy gazdasági és/vagy műszaki és/vagy szakmai alkalmassági 
szempontokat lehet meghatározni. 

 
(7)  Dokumentálásért felelősök meghatározása 

a)  Az ajánlatkérő nevében eljáró az eljárás előkészítésére és lebonyolítására igénybe 
veheti az felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó közreműködését. 

 
19. § Dokumentálás 

(1) Az Önkormányzat minden egyes közbeszerzési eljárást - annak előkészítésétől az 
eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban köteles dokumentálni. 

(2) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 46. § 
(2) bekezdése], illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha 
a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős 
befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni. 



(3) Az Önkormányzat köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző vagy 
más illetékes szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni. 

 
 

20. § Belső ellenőrzés 

A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzését az Önkormányzatnál a Jegyző vagy az 
általa kijelölt személy végzi. 

 
21. § Elektronikus közbeszerzési rendszer 

Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő elektronikus közbeszerzési rendszerbe (a 
továbbiakban EKR) történő regisztrációjával, illetve az EKR ajánlatkérő nevében 
történő alkalmazásával, valamint az EKR alkalmazásával kapcsolatos valamennyi 
hozzáférési jogosultság további személyeknek, szervezeteknek történő adásával 
kapcsolatban (az Önkormányzat szuperusereként) jogosultsággal rendelkezik: 

 
Nagy Szilárd - polgármester 

 
22. § Záró rendelkezések 
 

(2) A szabályzat előírásait a Kbt-ben foglaltakkal együtt kell alkalmazni. 
 

(3) Jelen szabályzat az elfogadást követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba 
lépést követően indult közbeszerzési eljárásoknál kell alkalmazni. E szabályzat 
hatálybalépésével egyidejűleg a 27/2017. (III.29.) számú önkormányzati határozattal 
elfogadott közbeszerzési szabályzat hatályát veszíti. 

 
 
 

Kelt: Kengyel, 2018………………... napján 
 
 
 
        .......................................................... 
                                 Nagy Szilárd 
                    polgármester 

 



























Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

A Képviselő-testület 2018. május 31..-i ülésére 
Beruházásokkal kapcsolatos ajánlati felhívások elfogadását, és a közbeszerzési eljárás megindítására. 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A TOP-s pályázatok ajánlati felhívása elkészült. A Képviselő- testületnek, az ajánlati felhívást el kell fogadnia 
és az eljárás megindításáról határozatot kell hoznia. 
 
Az ajánlati felhívás az előterjesztés mellékletét képezi. 
Ezzel egyidőben dönteni kell a közbeszerzési eljárás megindításáról, amelyben legalább 5 gazdasági szereplő-
nek kell elküldeni az ajánlati felhívást. 
 
Kérem a képviselő testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. 
 
Kengyel, 2018. május 31. 
 

Nagy Szilárd  
polgármester 

 
_____/2018.(____) Kt. H a t á r o z a t i javaslat 

TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés beruházással kapcsolatos ajánlati felhívás elfogadására,   
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 
beruházással kapcsolatos ajánlati felhívást jóváhagyja, elfogadja, a melléklet szerint 
    
Erről értesül: 

Nagy Szilárd polgármester 
Dr. Bartók László helyettes jegyző 
Irattár 
 

 
  

 
_____/2018.(____) Kt. H a t á r o z a t i javaslat 

TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés beruházással kapcsolatos a közbeszerzési eljárás megindítására 
 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1-3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 
beruházással kapcsolatos közbeszerzései eljárást megindítja.  
 
Az eljárás során az ajánlati felhívást az alább gazdasági szereplőknek megküldi: 
 
1. Profiter Machine Kft. (5137 Jászkisér, Madách tér 8.)  
2. Akviron Kft. (5000 Szolnok, Hunyadi János utca 24.)  
3. Geogép Kft. (5100 Jászberény, 2413/2.hrsz)  
4. LISZNYAI KFT. (5420 Túrkeve, Szabadság u. 7.) 
5. Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szövetkezet (5091 Tószeg, Várkonyi út 18.)  

 
Erről értesül: 
Nagy Szilárd polgármester 
Dr. Bartók László helyettes jegyző 
Irattár 

 
 

 
 
 



_____/2018.(____) Kt. H a t á r o z a t i javaslat 
TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos ajánlati felhívás elfogadására,   

  
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatá-
sok fejlesztésével kapcsolatos ajánlati felhívást jóváhagyja, elfogadja a melléklet szerint. 
 
Erről értesül: 

Nagy Szilárd polgármester 
Dr. Bartók László helyettes jegyző 
Irattár 
 
 
 

_____/2018.(____) Kt. H a t á r o z a t i javaslat 
TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos a közbeszerzési eljárás megindítására 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatá-
sok fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzései eljárást megindítja.  
Az eljárás során az ajánlati felhívást az alábbi gazdasági szereplőknek megküldi: 
 
1. Akviron Kft. (5000 Szolnok, Hunyadi János utca 24.)  
2. Profiter Machine Kft. (5137 Jászkisér, Madách tér 8.)  
3. Gyémánt Építő Kft. (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 25/A. fszt. 1.)  
4. LISZNYAI KFT. (5420 Túrkeve, Szabadság u. 7.) 
5. Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szövetkezet (5091 Tószeg, Várkonyi út 18.)  

 
 

Erről értesül: 

Nagy Szilárd polgármester 
Dr. Bartók László helyettes jegyző 
Irattár 
 

 



Határozati javaslat 
 

Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2018. (V. 31.) határozata 
 

a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
 
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 27. § (4) bekezdése alapján, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság összetételét a 
TOP pályázatokkal kapcsolatos közbeszerzések esetén az alábbiakban határozza meg: 
 
 
 Pozsa Sándorné gazdaságvezető  
            Dr. Kerekes Ferenc ügyvezető DEBKÖZ Közbeszerzési Kft. 
                                                             4032 Debrecen, Poroszlay u. 27. 
           Pálinkás István építészmérnök, 5000 Szolnok, Jókai u. 12. 
 
Határidő: 2018. Június 30. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 
 2. Dr. Bartók László jegyző 
 3. Pozsa Sándorné gazdaságvezető 
 4. Pálinkás István 
  5000 Szolnok, Jókai út 12. 
 5. Dr. Kerekes Ferenc ügyvezető 
  4032 Debrecen, Poroszlay út 27. 
 6. Irattár 
 
 
Kengyel, 2018. május 31. 
 
 
 
 Nagy Szilárd       Dr. Bartók László  
   polgármester                     jegyző 



E l ő t e r j e s z t é s 
 

A Képviselő-testület 2018.május 31-i ülésére 
 

A Kengyel 4/32 hrsz terület bérbeadásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérelem érkezett a Saturnus Wood Kft részéről, a 4/32 számú beépítetlen és forgalomképtelen 
önkormányzati tulajdonú terület megvásárlására, vagy bérbe vétele iránt. 
 
A terület forgalom képtelen így az önkormányzat azt nem tudja értékesíteni. 
A területet a vállalkozás a gépjárművek tárolására szeretné használni, melyet saját költségén 
el is kerítene. 
Az érintett területhez közeli terület bérleti díja 200.000,- Ft+áfa. 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását. 
  
 
 
 
_____/2018.(_____) Kt  
H a t á r o z a t  
 
A Kengyel 4/32 hrsz terület bérbeadásáról 
 

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
Kengyel 4/32 hrsz önkormányzati tulajdonú  területet, a 
Saturnus Wood Kft részére 15 évre időtartamra bérbe adja 
A bérleti díj éves összegét 200.000,- Ft + ÁFA-ban, azaz 
Kettőszázezer forint + ÁFA-ban állapítja meg. 
 
Felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a bérleti szerződés 
aláírására. 
 

 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
Határidő: 2018. június 15. 
 
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László jegyző 
3.  Saturnus Wood Kft Bp 
4. Irattár 

 
Kengyel, 2018. május 31. 

 Nagy Szilárd       Dr. Bartók László  
   polgármester              helyettesítő jegyző 




